
 غیبت :همپانزد مجلس

 *کریمی محمدکاظم

 اشاره
 در آن بـر سـنگین عقوبـت وعـده و بـودنکبیره بـر تصـری  وجود با که است گناهانی از غیبت،

 طـور بـه رذیلـه، ایـن دارد. شـیوع اسـالمی جامعه اعضای رفتار در متأسفانه اسالمی، هایآموزه
 بسـیاری سـهم اجتمـاعی اعتمـاد تخریـب در و است انسانی کرامت و حرمت تهدیدگر مستقیم

 پردازیم.می غیبت موضوع به پیشین، مبیث دو ادامه در و اینجا در دارد.

 غیبت تعریف
 را کسی عیب یا کسی سر پشت بدگویی معنای به لغت در و است «غاب» ماده از مصدر غیبت،

 کـهایگونهبه اسـت؛ دیگـران سـر پشـت گفتنسـخن اصـطالح، در و 1است گفتن وی ابغی در
 بـه فارسـی، تداول در اما است؛ اّول کسر به عربی، لغت در 2گردد. شوندهغیبت ناراحتی موجب

 3شود.می خوانده نیز فت 
فاری، ابوذر  تغیبـ کردم: عر  خدا رسول خدمت گوید:می خدا پیامبر قدرگران صیابی غ 

ِّ» فرمـود: چیست؟ اُرك  ِّ ِذك  ااك   َّ
 
اا أ هُِّ ِبم  ار  ك   موجـب آنچـه بـه دینـی بـرادر دربـاره گفتنسـخن 4؛ی 

ا» گفتم: سپس، «شود.می اشناراحتی ِّ ی  ُسو   ِه، ر  ِّ اللَّ ِإن  ِّ ف  ان  ِذ  ِفيِهِّ ك  ُرِّ الَّ ك  ِّ ِباِهِّ ُیاذ  اا   ِّ ق  ام  ل  ِّ اع  اك  نَّ
 
ا أ  ِإذ 

هُِّ ت  ر  ك  ا ذ  ِّ ِبم  ِدِّ ِفيِهِّ ُهو  ق  ت ِّ ف  ب  ت  ِّ هُِّاغ  ا و  هُِّ ِإذ  ت  ر  ك  ا ذ  ِّ ِبم  س  ي  ِّ ِفيِهِّ ل  د  ق  هُِّ ف  تَّ ه   اگـر خـدا! رسول ای کردم: عر  5؛ب 
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 کنـی، نق  اوست در آنچه اگر فرمود: است؟ غیبت هم باشد او در شود،می گفته اشدرباره آنچه
 «است. وتهمت بهتان نیست، او در که بگویی چیزی اگر اما است؛ غیبت

 غیبت نکوهش
 بـه عملـی کمتـر دیـن، بزرگـان سیره و روایات زبان در کبیره، گناه این بارزیان نتایج و ثارآ دلی  به

  خـدا رسول است. شده سفارش آن از گزیدندوری به و گرفته قرار سرزنش مورد غیبت اندازه
ةُِّ» است: فرموده ِغيب  ر  ُِّ ال  س 

 
ُجاِلِّ ِدیِنِّ ِف  أ اِلِمِّ الرَّ ُمس  ِّ ال  اةِِّ ِمان  ِكل  ِّ ِفا  األ   و   از ترسـری  غیبـت، 1؛ِفاِهِّج 

 «سازد.می نابود را مسلمان دین خوره، بیماری
 خـوردن منزله به آن از صراحتبه کریم قرآن در که است ایاندازه به خداوند، نزد عم  این زشتی

ِّ» است: شده یاد مرده برادر گوشت ِّ ال و  ب  ت  غ  ِّ ی  ُضُكم  ع  ضا ِّ ب  ع  ِّ ب 
 
ِّ أ ِّ ُیِحب  ُدُكم  ح 

 
ِّ أ ن 

 
ِّ أ ُكل 

 
أ ِّ ی  م  ح  َّياِهِّ ل 

 
تاا ِّ أ ي   م 

ُتُموهُِّ ِره  ك   مـرده بـرادر گوشـت دارد دوسـت شما از ییک ایآ د؛ینکن بتیغ گریدیک سر پشت و 2؛ف 
 «د.یدار راهتک اریک نیچن از قطعاا  بخورد؟ را خود
 مـرده او هکـدرحـالی را خـود بـرادر گوشت کسی هک است آن مثابه به مؤمن بتیغ بیان، این طبق

 جامعـه اعضـای از و او بـرادر مـؤمن، هکـنیا برای برادرش؟ گوشت فرمود چرا اما بخورد؛ است،
َمـا» اسـت: فرمـوده تعالی خدای و است افتهی  کیتش مؤمنان از هک است اسالمی ِمُنـوَنْ ِإن  ُمؤ   ال 
. َوة   دارنـد هکـ است نیا از خبربی مؤمن، آن هک است نیا برای خواند، ُمرده را او کهاین دلی  و «ِإخ 

 3نند.کمی بتیغ وا از
 غیبـت قـدراین کـه عواملی از یکی» :فرموده غیبت نکوهش درباره تهرانی احمد کربالیی مرحوم

 وی هـایعیب و شـود خـراب دیگـران نـزد کسی شخصیت اگر که است آن شده، من  اسالم در
 همیشـه و شناسـندمی بـد عمـ  همـان واسطه به را شخص آن همگان عمر، یک تا گردد آشکار

اا» اسـت: آمـده صـادق امـام از روایتـی در سبب، این به 4«آید.می چشم به او کردار بیخرا  ی 
ِّ ر  ش  ع  ِّ م  ن  ِّ م  م  ل  س 

 
اِنِهِّ أ ِّ ِبِلس  ِّ و  م  ُلِصِّ ل  خ  اُنِّ ی  یم  ِ

ِبِهِّ ِإل ی اْل  ل  ِّ ق  وا ال  ُذم  ِّ ت  ِلِمين  ُمس  ِّ ال  ِّ و  ُعوا ال  بَّ ت  ِّ ت  اِتِهم  ر  و  اهُِّ ع  ِإنَّ ِّ ف  ان   م 
ِّ ع  بَّ ت  اتِِّ ت  ر  و  ِّ ِهم ِّع  ع  بَّ ت  هُِّ ت  هُِّ اللَّ ت  ر  و  ِّ ع  ِّ و  ن  ِّ م  ع  بَّ ت  هُِّ ت  ال ی اللَّ ع  هُِّ ت  ت  ر  و  هُِّ ع  ح  ض  ف  ِّ ی  ِّ و  و  ِتاِهِّ ِف  ل  ي   کـه کسـانی ای 5؛ب 
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 و نکنیـد سـرزنش را مسـلمانان اسـت! نشـده وارد شـما قلـب بـه ایمـان و آوردید اسالم زبان به
 کنـد، وجوجسـت را آنهـا هـایعیب کـه کسـی زیـرا ننمایید؛ وجوجست را آنها پنهان هایعیب

 او کند، وجوجست را هایشعیب خداوند که کسی و نمایدمی وجوجست را هایشعیب خداوند
 «باشد. اشخانه در هرچند سازد؛ مفتض  را

 غیبت هایزمینه و علل

 رودررو وگویگفت ضعف .1

 دهـد،می سـوق ردنکغیبـت سـوی بـه را افـراد کـه اسالمی جامعه در جدی هایآسیب از یکی
 و شـناختیجامعه لیـا  بـه امـروزه رودرروسـت. ارتباطات و وگوگفت فضای از نکردناستقبال

 متقابـ  روابـ  طریق از جامعه، و افراد مسائ  و مشکالت از بسیاری که شده ثابت شناختیروان
 اسـت معتقد آلمانی شنا،جامعه هابرما،، است. ح  قاب  چندطرفه و دوطرفه گوهایگفت و

 در ویژهبـه وگو،گفـت طریـق از بایـد خود، مسائ  و مشکالت حّ   برای هاانسان جدید عصر در
 1کنند. گیریتصمیم عمومی، هایفضا

 نــوع ایــن برقــراری در نــاتوانی و رودرو مواجهــه و وگوگفــت ابزارهــای و هــاتکنیک از ناآگــاهی
 بسـنده سـر پشـت و خفـا به یکدیگر، هدربار نظر اظهار هنگام افراد تا شودمی موجب ارتباطات،

ةُِّ» است: فرموده امام دلی ، همین به کنند. ِغيب  ُدِّ ال  ااِجیِِّ ُجه  ع   نـاتوان انسـان تـالش غیبـت، 2؛ال 
 «است.

 سرگرمی و عادت .2

 نـوعی عنـوان بـه و سرگرمی برای و است شده زدوده کلی طور به غیبت گناه قب  افراد، برخی نزد
 بسـترهای از یکـی مجـازی، فضـای امـروزه متأسفانه، گشایند.می یگراند غیبت به زبان تفری ،

 را دیگـران درباره گفتنسخن کهایگونهبه است؛ گردیده غیبت ویژهبه گناهان، برخی از زداییقب 
 در ارسـال و آن ماننـد و کلیـپ تصـویر، گفتـار، طریق از و دانندمی خود سرگرمی برای ایسوژه

 آورند.می رو کدیگری غیبت به انبوه، حجم

                                                           
 . 663ـ  664، ص آن کالسیک هایریشه و معاصر شناختیجامعه نظریه مبانی. جرج ریتزر، 1
 .389، حکمت البالغه نهج. صبیی صال ، 2
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 دلیلبی توجیهات .3

 بـه غیبـت، موضوع از گریز برای گاه دانند،می شرعی آداب به ملتزم را خود ظاهربه که افراد برخی
 نمونـه، بـرای نشـوند؛ آن حرمـت و قب  مشمول خویش گمان به تا شوندمی متمسک هاییحیله

 گفتـه طور این یا است طور این کسفالن ،«نباشد غیبتش» گویند:می ابتدا خود تبرئه برای برخی
   اند.ساخته مبرا غیبت از را خود دامن جمله، این با کنندمی گمان و است

 غیبـت، مالک آنکه حال ؛«هست او در گوییم،می ما که عیبی یا ایراد این» گویند:می نیز بعضی
 ابـوذر روایـت در کـه طـور همـان نباشـد، او در عیبی چنانچه و است اطالع از پس فرد ناراحتی
فاری    است. دیگری معصیت خود، و شودمی تلقی تهمت 1شد، اشاره غ 
 پـیش آنکـه حـال ؛«گـوییممی هم خودش جلوی» گویند:می و نهندمی فراتر گام یک نیز برخی

   .است حرام و غیبت هم، این و نیست دیگران حضور و منظر در آن جواز بر دلی  گفتن، خودش
 و ابـرو چشم، دست، هایاشاره و حرکات با گفتار، از استفاده بدون کنندمی سعی افراد نیز گاهی
 بـه و شـودمی گنجانـده غیبـت تعریـف دایره در نیز رفتارها این کنند. غیبت به مبادرت آن، مانند

 همسـر عایشـه، از روایتـی در کـهچنان اسـت؛ ردیـف یک در پیشین موارد با نتایج، و آثار لیا 
ِّ» اسـت: مدهآ خدا پیامبر ال   َّ اا د  ين  ل  أة ِّ ع  ماا إمار  ل  ا  ف  لَّ اِدی أوماأُتِّ و  اا ِبي  ه  ِصايرةٌِّ أنَّ ِّ ق  اا   ق   ف 

ا بِته   رسـول اسـت. قامـتکوتاه که کردم اشاره دستم به برگرداند، رو چون آمد. ما پیش زنی 2؛إغت 
 «کردی! را او غیبت فرمود: خدا

ی .4
 

 خاطر تشف

 سیک از انسان هک ردیگمی صورت وقتی معموالا  شدن،خنکدل میاوره، عر  در یا خاطر تشّفی
 3ند.ک راحت را خودش او، بیمعا رکذ با خواهدمی و دارد ناراحتی

 ساختن خود شریک را دیگران .5

 رد،یـنگ قـرار وهشکـن و مـذمت مورد خواهدمی و است داده انجام زشتی ارک انسان هک هنگامی
 مـال مـن اگـر دیـگومـی مثال آورد؛می رو دیگران یبتغ به و سازدمی شریک آن در نیز را دیگران

 انجام هم فالنی و فالنی ام،ردهک را ارک نیا من اگر و خورندمی هم فالنی و فالنی ام،خورده حرام
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 1دهند.می
 برتری اظهار .6

 نـد؛ک اثبـات را خـود برتـری تا ند،کمی رکذ را گریید نواقص و بیمعا انسان یعنی برتری، اظهار
 دهیـفهم و دانـا خـودش هکـ اسـت نیـا منظورش و است نفهم و نادان فالنی دیگومی هکنیا مث 

 2است.
 حسد .7

 حسـادت او بـه و اسـت مـردم احتـرام مـورد شخصی ندیبمی انسان هک است هنگامی مورد، نیا
 3ند.ک کوچک مردم نظر در را او هایش،بیع رکذ با ردیگمی میتصم جهت، همین به ورزد.می

 دوستان با موافقت و یهمراه .8

 همراهـی آنـان بـا نشـود، آنهـا فرار موجب و نباشد گران بار دوستانش بر هکنیا برای انسان گاهی
 4دهد.می اریی گران،ید بت  یغ از بردنلذت در را آنها و ندکمی
 

 مذهبی فضاهای در غیبت

 و بسـترها زادگـان،امام و امامـان هـایحرم تکایـا، ها،حسـینیه مساجد، مانند: مذهبی، فضاهای
 معنـوی هایبهره کسب و گزینیخلوت برای فرصت بهترین و معبود با بندگان ارتباطی هایزمینه

 روایـات طبـق مذهبی اماکن و مسجد در نشستن حتی آنکه وجود با متأسفانه، روند.می شمار به
 کـه شـودمی مشاهده اغلب ولی شده، بسیاری سفارش آن درباره و است فضیلت دارای اسالمی

 بـه عبـادت، و ذکـر به اشتغال جای به را مسجد در حضور فرصت نیز مسجد اهالی و نمازگزاران
ُجُلاوُسِّ» اسـت: فرموده خدا رسول کنند.می سپری خود دینی خواهران و برادران غیبت  ِفا  ال 

ِجِدِّ س  م  ِّ ال  ار   َ ِت ةِِّ ان  ال  ةٌِّ الصَّ اد  ا ِعب  ِّ م  م  ، ل  ِدث  ِّ ُیح  ا ِقيل  ِّ ی  ُسو   ِهِّا ر  ِّ للَّ ا و  ِدُث، م  ِّ ُیح  اا   ِّ ق  ااب  ِتي   نشسـتن 5؛ااِلغ 
 خـدا! رسـول ای شـد: سؤال نکند. احداث که مادامی است؛ عبادت نماز، انتظار برای مسجد در
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 «را. غیبت فرمود نکند؟ احداث را چیز چه
 النـا،حق جنبـه اسـالم شـرع در خاص طور به غیبت انسانی، حقوق دیگر همانند روی، هر به

 شـوندنمی آمرزیده خداوند طر  از نشوند، راضی آنها صاحبان که زمانی تا انسانی حقوق و دارد
 مـذهبی. مکـان یک در یا مجازی فضای یا و شود انجام خانه در عم ، این که کندنمی تفاوتی و

 جـای به را مقد، و مذهبی هایمیی  در خود ارزشمند وقت انسان که است خسران مایه بسیار
 کند. سپری دیگران غیبت به نوی،مع بهره کسب
 غیبت به دادنگوش

 متـذکر اخـالق بزرگـان کـهچنان و اسـت معصـیت کردن،غیبـت همانند نیز غیبت به دادنگوش
 نباشـد، مسـتمعی تـا زیـرا باشـد؛ نیـز بیشـتر کننـدهغیبت از شـنوندهغیبت گناه بسا چه اند،شده

 کننـدهغیبت بـرای را غیبت زمینه کهآن واق  رد و داشت نخواهد غیبت برای ایانگیزه کنندهغیبت
 و شود مواجه شنوندهغیبت منفی واکنش با کهچنان و است شنوندهغیبت شخص سازد،می فراهم

 داشت. نخواهد غیبت برای ایانگیزه نیز او ندارد، غیبت شنیدن به ایعالقه کند احسا، یا
ِّ» :است آمده خدا رسول مناهی روایت در صادق امام از نَّ

 
ِّ أ ُسو   ِهِّ ر  ی اللَّ ه  ِنِّ ن  اةِِّ ع  ِغيب   ال 

ِّ اِ ِّ و  ِتم  ا ااِلس  ه  ي   «است. کرده نهی آن، به دادنگوش و کردنغیبت از خدا رسول 1؛ِإل 
 پـدرم، با دیدار و زیارت برای شاهناصرالدین دختر روزی کند:می نق  انصاری شیخ مرحوم دختر
 و بـود مشتع  منق  در پشک  کمی ذغال، جای به او، اتاق در .شد اشر  نجف در ما منزل وارد
لی، منق  کنار در آویزان. دیوار به حصیری سفره یک  روشـن نیمـه را اتـاق سـفالی سوزپیه یک گ 

  بود! فقاهت دائره قطب آن اتاق اسباب همه اینها بود. کرده
 رو،ازایـن دارد پنهـان را خـویش درون مطلـب نتوانسـت کرد، برانداز را اتاق وض  وقتی شاهزاده

 نشده تمام هنوز سخنش !گویدمی چه کنی مالعلی حاج پس است، این مجتهد و مال اگر :گفت
 چـه کفرآمیـز کـالم ایـن گفتـی؟ چه :فرمود ناراحتی با و برخاست جای از انصاری شیخ که بود

 زیرا ان؛نم اینجا لیظه یک حتی و شو دور من نزد از و برخیز کردی، جهنمی را خود کهبدان بود؟
 کـردم، توبه آقا :گفت و افتاد گریه به شیخ تهدیدات از شاهزاده بگیرد. هم مرا تو عقوبت ترسممی

 تـو» فرمـود: و گذشـت او خطـای از شـیخ !کنمنمی هاغل  این از دیگر کنید، عفو مرا نفهمیدم،
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 1«کجا؟ کنی مالعلی باب در نظر اظهار و کجا
 شـنونده واکـنش نـوع اهمیـت درباره ثانی شهید از ق ن به حدیث چهل کتاب در امام حضرت

   فرماید:می غیبت
 خـود، تعجب اظهار با او زیرا است؛ تعجب روی از آن به کردنگوش غیبت، خفّیه انواع از یکی»

 تعجـب مـن گویـدمی مثالا  کند؛می بیشتر غیبت به وادار را او و کندمی زیاد را کنندهغیبت نشاط
 بـه را کننـدهغیبت خواهـدمی کلمات این با چون دانستم!نمی را این تاکنون حر ؛ این از کنممی

   2«سازد. وادار بیشتر غیبت
 آن .گشـود غیبـت بـه زبـان شخصـی تبریـزی،ملکی جوادآقـا میرزا مرحوم میضر در است نق 

 «انـداختی! زحمـت به مرا روز چه » فرمود: کنندهغیبت به خطاب و شد ناراحت خیلی بزرگوار
 زمـانی معنـوی، زخـم ایـن بهبـود که امشده ایناخواسته گناه مرتکب غیبت، این شنیدن با ییعن

 3طلبد.می طوالنی
 رفتـار ایـن بـر غلبـه در را انسان که است اموری ترینمهم از دینی، بزرگان رفتار از الهام رو،ازاین

   کند:می نق  ینیخم امام میترم همسر قول از لنکرانی فاض  اللهآیت رساند.می مدد زشت
 مطلـب، ایـن خیلـی نشنیدم. ایشان از غیبت یک امکرده زندگی امام با که سال 86 مدت در من»

 خیلـی کـه داشـتیم کـارگری یک ما که بودند گفته ایشان که درجه این تا حتی است؛ گونهمعجزه
 کـه رفـتم امام تخدم من روز، چند از بعد آوردیم. او جای به بهتر کارگر یک نبود. کارکردن اه 

 کـه بفهمـانی من به خواهیمی جمله این با اگر فرمود: امام است. خوبی کارگر خیلی این بگویم
 4«بشنوم. نیستم حاضر من و است غیبت این نبود، خوب قبلی
 شوندهغیبت از دفاع

 بـه و دهـدمی قـرار آسـیب مـورد نیـز را اجتماعی حقوق فردی، حقوق به تعدی بر عالوه غیبت،
 نیـز اجتمـاعی اخـالق رفـتن بـین از باعـث فـردی، اخالق به زدنضربه از گذشته سبب، نهمی
 سازدمی فراهم هاانسان برای را اجتماعی زیست مطلوب شرای  که است جایی جامعه، شود.می

 امنیـت احسـا، کننـد، آرامـش احسا، جامعه در هاانسان که گرددمی میقق زمانی امر، این و
                                                           

 .44، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 1
 . 616، ص حدیث چهلخمینی، . امام 2
 .40، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 3
 .  68. همان، ص 4



911    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 غیبـت، امـا کنند؛ اعتماد یکدیگر به بتوانند و باشند داشته خاطر تعلق حسا،ا نمایند، اجتماعی
 غیبـت سرشـان پشـت بداننـد افراد وقتی زیرا کنند؛ اعتماد همدیگر به نتوانند افراد شودمی باعث

 در گروهـی و فـرد هـیچ بـه تواننـدنمی گردد،می فاش دیگران وسیله به آنها نهان اسرار و شودمی
 هـایمیثاق تـدریجبه شـودمی باعـث غیبت اشاعه سبب، این به باشند. داشته ماداعت خود غیاب

 و گردد آسیب دستخوش اجتماعی امنیت و آرامش یابد، کاهش اعتمادها گردد، سست اجتماعی
 1باشد. غیبت پیامدهای و آثار از تواندمی امور، این همه
 گسسـتن از بایـد مناسـب، مـاعیاجت زیست از برخورداری برای جامعه اعضای همه سان،بدین
 هـایراه از یکی بشوند. خود جامعه در غیبت گسترش مان  و کنند جلوگیری اجتماعی هایپیمان

 از دفـاع اسـت، گرفتـه قـرار سـفارش مـورد اسـالمی هـایآموزه در کـه غیبت شیوع از ممانعت
 دینـی بـرادران وقحق عنوان به آن از نیز بیتاه  روایات در و است غیبت هنگام شوندهغیبت

 است. شده یاد
ِنِّ» است: فرموده علی امام به وصیتی در خدا رسول ِّ م  ِتيب  هُِّ اغ  د  َُّوهُِّ ِعن 

 
ِلُمِّ أ ُمس  ا  ِّ ال  ط  ات  اس   ف 

هُِّ ر  ص  ِّ ن  م  ل  هُِّ ف  ُصر  ن  هُِّ ی  ل  ذ  هُِّ َّ  ا ِف  اللَّ ي  ن  ِّ الد  ةِِّ و   تـوان و شـود غیبت مسلمانش برادر او نزد که کسی 2؛اآلَِّر 
 «گرداند. خوار آخرت و دنیا در را او خداوند نکند، یاری را او اما باشد، داشته وا به کمک

 را او و شـود غیبـت مـؤمنش برادر او پیش که کسی» است: شده روایت باقر امام از همچنین،
 او از را غیبـت و نکنـد یاری را او که کسی و نماید کمک را او آخرت و دنیا در خداوند کند، یاری
 ذلیـ  را او آخرت و دنیا در خداوند است، داشته را او به رساندنکمک توان کهدرحالی نکند، دور
 3«نماید.می

 در بلکه نشنود، را کسی غیبت انسان تنها نه که کندمی اقتضا انسان قداست و حرمت حال، هر به
 برآید. آن از دفاع مقام در نیز وقوع صورت

 غیبت درمان

 نفس عزت حفظ .1

 نفـس عـزت است. نفس عزت قوه از گیریبهره غیبت، عم  ارتکاب از جلوگیری هایراه از یکی
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 کـه کسـی رو،ازایـن .دارد خـود اهمیـت و ارزش دربـاره فـرد کـه است اعتقادی و باور واق ، به
 اشدرونـی هـایارزش و عـزت بـه لطمه واردشدن باعث که کاری کند،می نفس عزت احسا،

ن» فرماید:می علی امام دهد.نمی انجام بشود، ُرم   م  يِهِّ ك  ل  فُسهُِّ ع  ان   ن  ياِهِّ ه  ل  اُتهُِّ ع  و  اه   بـه  1؛ش 
 «است. مقداربی نفسانی هایخواهش باشد، مند بهره نفس عزت از آنکه نزد

 مگـس   همانند است، مردمان هایعیب متوجه که کسی و 2است جهنم هایسگ خوراک غیبت،
 خـود دامـن اندیشد،می نفس عزت اعالی مراتب به کهآن بنابراین، 3است. پلید جاهای بر نشسته

 .کندنمی آلوده هاییذلت چنین حضیض به را
ِّ» فرماید:می مؤمنان امیر ك  ل  ُرٌؤِّ ه  ِّ ام  م  ِّ ل  ِرف  ع  ه ی  ر  د   گردیـده نـابود ندانـد، را خود قدر که کسی 4؛ق 

 بـود، دهکـر نصـییت درخواسـت ایشـان از کـه عیسیبنعثمان پاسخ در کاظم امام «است.
ِّ» فرمود: ظ  ف  ِّ اح  ك  ان  ِّ ِلس  ِعیَّ ِّ ت  ِّ و  ِنِّ ال  ك  ِّ ُتم  اس  ِّ النَّ ِّ ِمن  اِدك  ِّ ِقي  ِذ َّ ت  ِّ ف  ُتك  ب  ق   زیـعز تـا ،نگهـدار را زبانـت 5؛ر 
   .«نیک خوار را خود تا ،مده مردم دست به را خود مهار و باشی

 خود عیوب به توجه .2

 انـواع معـر  در هاانسـان سـایر نموده، تأیید ار آنها متعال خداوند که کام  هایانسان از غیر به
 باعـث خـویش، درونـی ایرادهـای و هاعیب در فرد تأم  و توجه رو،ازاین هستند. نفسانی عیوب

 کند. خودداری غیبت قالب در آنها آوردن زبان به و دیگران هایعیب در تفیص از که شودمی
 6نفس با معید عی   ر زنی ک   کس عی  پدشی ک  خد  ی خی  گر

   گوید:می هم سعدی
  م  عی  خلق  یی  ن  مرو ت  ست و مر  

 

 

 7نظر  ب  خدیشىن کن کی  تید  ی  گنیاه   ر      
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ا» :فرمایدمی علی امام ا ی  ه  ی 
 
اُسِّ أ ِّ ُطوب ی النَّ ن  هُِّ ِلم  ل  غ  ُبهُِّ ش  ي  ِّ ع  ن  اِسِّ ُعُيوِبِّ ع   حـال بـه خـوش 1؛النَّ

 کـه اسـت زشـت چقـدر .«دارد باز مردم هایبیع هب پرداختن از را او خودش، بیع هک سک آن
 بـه را آنهـا و بپـردازد دیگـران معایـب بـه و کنـد غفلت آنها از اما باشد؛ عیب هزاران دارای انسان
 اصـالح بـه و کنـد سیر خود اعمال و اخالق حاالت، در قدری انسان اگر بیفزاید. خود هایعیب

 را خـود عیـب انسان که نیست آن از باالتر یبیع هیچ شود.می اصالح کارهایش بپردازد، خویش
   2کند. سرکشی دیگران عیوب به است، عیوب مجموعه خود آنکه با و باشد غاف  آن از و نفهمد

 ممارست و تمرین .3

 بیمـاری ایـن درمـان هـایراه تریناصـلی از گذشته، جبران بر تعهد و مشارطه مداومت، تمرین،
 دیگـران غیبـت به ورود امکان که هاییزمینه و هامکان س،مجال از گزیدندوری است. خطرناک

 عـدم بـر مبنـی خـود بـا مشارطه و جبران در سعی بودن، ناگزیر صورت در و است فراهم آنها در
   گوید:می مجتهدی اللهآیت است. بزرگ گناه این درمان عالج تکرار،

 واجـب رفـتن جهـنم ببـین :مگفت او به .بیندازد غیبت در مرا خواستمی و آمد من نزد شخصی»
 جهـنم بـه مـرا و کـنم غیبـت چـرا شـود.می ساق  ما گردن از بروند، که دسته یک است؛ کفایی

 3«!بفرستی
 در آتـش سرعت از بیش بندگان، نیک کارهای نابودی در غیبت سرعت» فرموده: خدا رسول

ِّ» است: فرموده حضرت آن نیز و 4«است. خشک چیزهای سوزاندن ةُِّ و  ِغيب  ِّ ال  ُرِّ ال  ف  ای ُتغ  تَّ اا ح  ه  ِفر  غ   ی 
ا اِحُبه   صـادق امـام همچنـین، «کنـد. گذشت صاحبش آنکه تا شود،نمی آمرزیده غیبت 5؛ص 

ِفُرِّ» فرمود: چیست؟ غیبت کفاره که شد سؤال خدارسول از فرماید:می غ  ت  س  ه ِّ ت  ِنِّ اللَّ اهُِّ ِلم  ت  ب  ت   اغ 
ا م  هُِّ ُكلَّ ت  ر  ك   «کنید. استغفار طلب برایش خداوند از افتادید، کردید شغیبت که کسی یاد وقت هر 6؛ذ 

   برآمد. خویش اصالح درصدد باید عظیم، گناه این ناگوار عواقب در گرفتاری از قب  بنابراین،
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 از ُکش،ایمـان کبیره این و آلودگی این با گذاشت نباید» فرموده: خصوص این در امام حضرت
 مشـّوه صـورت ملکوت، پرده از پس و غیب عالم در کبیره اهگن این برای که شویم منتق  عالم این

 مالئکه و مرسلین انبیای میضر و اعلی مأل در رسوایی موجب آن، بدی بر عالوه که است زشتی
 مـا بـه دیگـر عـالم در آنهـا با مناسب هایصورت به عیناا  ما اعمال که غافلیم ما شود.می مقربین
عـرا  درنـده، هایسـگ چـون طورکـههمان عم ، این صاحب که دانیمنمی و کنندمی رجوع  ا 
 رجـوع او بـه عمـ  ایـن ملکـوتی صـورت نیـز جهـنم در خورده، را آنها گوشت و دریده را مردم

 1«کند.می
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